
Os sintomas variam consoante a área e a extensão da le-

são, podendo incluir: tiques, perturbação da marcha, es-

pasmos, convulsões e fraco tónus muscular.  

Para além da motricidade, a Paralisia Cerebral também 

pode afetar a visão, a audição, a inteligência e a fala. 

 

 

 

 

Centra-se numa dificuldade do cérebro 

para sinalizar o término de um som ou de 

uma sílaba e passar para o próximo. Desta forma, a pessoa 

consegue iniciar a palavra, mas fica presa em algum som ou 

sílaba (geralmente o primeiro) até que o cérebro consiga 

gerar o comando necessário para dar prosseguimento com 

o restante da palavra. 

 

 

 

É uma das perturbações neurode-

senvolvimental mais frequentes na infância. Caracteriza-se 

por dificuldades  na competência e processamento da lei-

tura e escrita. As dificuldades aparecem independente-

mente do esforço e empenho no processo ensino-

aprendizagem. São alguns sinais da dislexia: 

 Baixa velocidade de leitura; 

 Leitura silabada, hesitante e com bastantes incorre-

ções; 

 Muitos erros ortográficos; 

 Tendência para a escrita em espelho. 

 Problemas na interpretação de textos; 

 Dificuldade com a memória de trabalho, na interpreta-

ção de textos e na leitura de palavras irregulares e 

pseudopalavras.  

 

 

 

 

 

 O cérebro é envolvido por um liquido chamado de líquor ou li-

quido céfalo-raquidiano (LCR), cujas funções básicas são hidra-

tar e proteger. Este liquido está presente também dentro do 

cérebro em algumas cavidades que são chamadas de ventrículos. 

O acúmulo deste liquido dentro dessas cavidades com conse-

quente dilatação dos ventrículos é chamado de hidrocefalia. Em 

recém-nascidos ou crianças pequenas, podem-se verificar os 

seguintes sintomas: irritabilidade; letargia, ou seja, sonolência 

excessiva; apnéias ou paradas respiratórias; alteração do for-

mato do crânio, cabeça grande ou que cresce rapidamente; fon-

tanela anterior dilatada, ou seja,  “moleira” aberta, abaulada e 

tensa; dificuldade para andar, desequilíbrio; e atraso do desen-

volvimento neuropsicomotor. Nas crianças mais velhas os sinto-

mas incluem: vómitos; letargia ou sonolência excessiva; dor de 

cabeça; e dificuldades visuais. 

 

Se o seu aluno/filho apresenta algumas destas características, 

por mais dificuldades e angústias que possa causar, não desani-

me e não perca a esperança.  

Como professor, deverá sempre assumir a perspetiva de que 

cada aluno é um aluno e não aprendem todos da mesma forma. 

Se um aluno não aprende da forma como ensina, deverá procu-

rar diversas e diferentes estratégias para ensinar da forma 

como o aluno aprende. 

Como pai e encarregados de educação, agarre-se e ganhe for-

ças no amor que tem pelo seu filho e lute pelos seus direitos. É 

uma luta sua e nossa também. 

Junte-se a nós! 

 

TODOS IGUAIS, TODOS DIFERENTES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIANDO LIMITES,  

DIMINUIDO AS DIFERENÇAS 

 

 

 

GAGUEZ 

DISLEXIA 

HIDROCEFALIA 



BEM-VINDOS À ESPCR 

A Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, abra-

çando uma perspetiva inclusiva, de respeito e tolerância 

face à diferença, uma vez que, somos todos iguais e todos 

diferentes, apresenta um espaço de e para os estudantes 

— Casa dos Estudantes —, que se propõe como uma porta 

de entrada à Inclusão, para toda a comunidade educativa. 

Nesse âmbito, torna-se pertinente e de extrema impor-

tância, divulgar informação para toda a comunidade edu-

cativa, relativamente a diferentes tipos de perturbações, 

que caracterizam muitos alunos com necessidades educa-

tivas especiais (NEE) nas nossas escolas. 

Assim, neste folheto, preparado para professores, pais, 

funcionários da escola e para os próprios alunos, todos de 

extrema importância na sinalização e acompanhamento de 

alunos com NEE, apresentamos, de forma resumida, algu-

mas problemáticas/ patologias.  

 

 

 

 

Caracteriza-se por uma aparência 

facial típica e geralmente a algumas dificuldades na capa-

cidade cognitiva e no desenvolvimento físico. É geralmen-

te identificada através de exames médicos realizados 

durante o período de gestação.  

As crianças com Síndrome de Down apresentam as seguin-

tes características: 

 A prega palmar transversa (uma única prega na pal-

ma da mão, em vez de duas); 

 Olhos com formas diferenciadas devido às pregas 

nas pálpebras; 

 Membros pequenos; hipotonia; língua protrusa; 

 Maior  propensão de sofrer  de cardiopatias congênitas, 

doenças do refluxo gastroesofágico, otites recorrentes 

disfunções associadas à glândula tireoide e apneia de sono 

obstrutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

É uma doença rara sobre a qual ainda não existe muita pesqui-

sa. Trata-se de um problema neurológico que se caracteriza 

principalmente por paralisia facial, que afeta os músculos faci-

ais, bem como a capacidade de rotação ocular, podendo também 

estar presente o estrabismo. Os doentes não conseguem mexer 

bem a boca, têm dificuldades na fala e ausência de expressões 

faciais. Não conseguem piscar os olhos. 

O síndrome não afeta de forma nenhuma as capacidades cogni-

tivas ou inteligência do paciente, algo que é muitas vezes mal 

interpretado pela expressão vaga e imóvel dos doentes, que 

aponta muitas vezes para problemas de deficiência mental.   

 Em termos sociais, as pessoas com Síndrome de Mobius depa-

ram-se com dificuldades devido à sua falta de expressão que 

pode ser interpretada erradamente como inimizade e reserva 

por parte do doente.  Normalmente o doente não consegue 

sequer sorrir para mostrar alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma doença neurodesenvolvi-

mental que afeta essencialmente nos domínios: 

 Domínio social: a criança com autismo pode isolar-se, 

mas pode também interagir de forma estranha, fora 

dos padrões habituais.  

 Domínio da linguagem e comunicação: a comunica-

ção, tanto verbal como não verbal é deficiente e 

desviada dos padrões habituais. A linguagem pode 

ter desvios semânticos e pragmáticos. Muitas pesso-

as com autismo não desenvolvem linguagem durante 

toda a vida.  

 Domínio do pensamento e do comportamento: rigi-

dez do pensamento e do comportamento, fraca ima-

ginação social, comportamentos ritualistas e obses-

sivos, preso a rotinas e ausência de jogo imaginativo. 

 

 

 

 

Existem vários tipos de Paralisia 

Cerebral: espástica (em que o movi-

mento é difícil); atetósica (o movimento é descontrolado e 

involuntário); atáxica (o equilíbrio e a sensibilidade pro-

funda são anormais); e mista (uma combinação de vários 

tipos). 

A Paralisia Cerebral é provocada por uma lesão no cérebro 

e no sistema nervoso ocorrida antes do nascimento, du-

rante o parto ou pouco tempo após o nascimento.  

SINDROME DE DOWN  

SINDROME DE MOEBIUS 

AUTISMO 

PARALESIA CEREBRAL 





 

 

 


